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Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення 
змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393» 

 

Під час здійснення оперативного моніторингу структури споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії було виявлено, що в центральній інформаційно-

комунікаційній платформі Датахаб відсутня в повному обсязі інформація щодо  
ідентифікаційних даних споживачів електричної енергії, які мають договірні відносини 

з операторами систем розподілу та постачальниками універсальних послуг.  
Обов’язкова  наявність такої інформації у ліцензіатів  передбачена договорами 

зі споживачами, а також статями 46 та 53 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, пунктом 12.4.4 глави 12.4 розділ ХІІ Кодексу системи 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), 
розділом ІV Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО). 
Так, ОСР має право, зокрема, отримувати від учасників ринку інформацію, 

необхідну для виконання своїх функцій, у формі та порядку, визначених правилами 
ринку та КСР. В той же час ОСР зобов'язаний, надавати учасникам ринку інформацію, 
необхідну для виконання ними функцій на ринку в обсягах та порядку, визначених 
правилами ринку, КСП, КСР, ККО та іншими нормативно-правовими актами, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

При цьому, на ринку електричної енергії відповідно до правил ринку, ККО та 
інших нормативно-правових актів адміністратор комерційного обліку (далі – АКО), 

створює та управляє базами даних комерційного обліку електричної енергії, а також 
централізованими реєстрами постачальників послуг комерційного обліку, точок 

комерційного обліку та автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік 
електричної енергії. 

АКО створює і постійно підтримує функціонування реєстру точок комерційного 
обліку (ТКО), що повинен містити блоки ідентифікації, параметризації та технічний 
блок. Блок ідентифікації містить, зокрема, ідентифікатор ТКО. До дати запуску 
інформаційного обміну між учасниками ринку через Датахаб функції АКО з ведення 
реєстрів ТКО та агрегації даних комерційного обліку виконують оператори системи.  

Постачальники послуг комерційного обліку (у ролі АТКО) зобов'язані вносити 
інформацію до реєстру ТКО та вести належну документацію, у якій фіксуються 
підстави внесення всіх змін до реєстру ТКО, а також надавати за зверненням 

користувача системи відповідну інформацію, яка міститься в реєстрі ТКО. 
Враховуючи зазначене, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності 

України, забезпечення національних інтересів в сфері енергетичної безпеки, 
зменшення ризику споживання  енергетичних ресурсів неідентифікованими особами, в 
тому числі, резидентами країн, що розпочали військову агресію проти України, 
зокрема, при наданні постачальниками універсальних послуг дотаційної послуги з 
виконання спеціальних обов’язків,  Департаментом із регулювання та захисту прав 
споживачів на роздрібному ринку електричної енергії розроблено проєкт постанови 
НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 



Зазначеним проєктом постанови передбачено, що оператори систем розподілу та 
постачальники універсальних послуг до 15 серпня 2022 року мають надати 
Адміністратору комерційного обліку дані ідентифікації за точками комерційного 

обліку споживачів, з якими укладені договори споживача про надання послуг з 
розподілу електричної енергії та про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг, а саме: 
адресу місця розташування точки комерційного обліку, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, а  для фізичних осіб, 
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про 

це відповідні органи державної влади і мають відповідну відмітку у паспорті 
громадянина України – серія та номер паспорта громадянина України, 

ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 
підприємств та організацій України, 

серію та номер паспорту, громадянство особи, яка підписала договір, належність 
особи до громадян росії або білорусії. 

Адміністратор комерційного обліку має забезпечити збір та завантаження даних, 
до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб, до 15 вересня 2022 
року,  здійснити верифікацію даних, отриманих від операторів систем розподілу та 

постачальників універсальних послуг, та до 25 вересня 2022 року повідомити НКРЕКП 
про результати збору та верифікації отриманих даних. 

Зважаючи на вищезазначене та актуальність зазначених питань, Департамент із 
регулювання відносин  та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної 
енергії пропонує прийняти проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 
постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 
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Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 20 квітня 2022 року 
№ 393 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», частини 
першої статті 46 та статті 53 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», глави 11.3 розділу ХІ, глави 12.4 розділу ХІІ Кодексу системи 
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року 
№ 310, розділу ІV Кодексу комерційного обліку електричної енергії, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, пункту 
2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, 
затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, у 
зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 
року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 та продовженим  згідно з Указами Президента України від 14 
березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 
травня 2022 року № 341/2022, в інтересах національної безпеки та з метою 
зменшення ризику споживання енергетичних ресурсів неідентифікованими 
особами, в тому числі, резидентами країн, що здійснюють військову агресію 
проти України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
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1. Доповнити постанову Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 квітня 2022 
року № 393 «Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку 
електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» після пункту 1 
новими пунктами 2 – 4 такого змісту: 

 
«2. Операторам систем розподілу до 15 серпня 2022 року завантажити 

до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб наявні дані 
щодо ідентифікації за точками комерційного обліку суб’єктів, з якими 
укладені договори споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії, станом на 01 липня 2022 року: 

адресу місця розташування точки комерційного обліку; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або для 

фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають 
відповідну відмітку у паспорті громадянина України – серія та номер 
паспорта громадянина України; 

ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному 
реєстрі підприємств та організацій України; 

серія та номер паспорту, громадянство особи, яка підписала договір, 
зазначити окремо належність особи до громадян росії або білорусі. 

 
3. Постачальникам універсальних послуг до 15 серпня 2022 року 

завантажити до центральної інформаційно-комунікаційної платформи 
Датахаб наявні дані щодо ідентифікації за точками комерційного обліку 
суб’єктів, з якими укладені договори про постачання електричної енергії 
постачальником універсальних послуг, станом на 1 липня 2022 року: 

адресу місця розташування точки комерційного обліку; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або для 

фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають 
відповідну відмітку у паспорті громадянина України – серія та номер 
паспорта громадянина України; 

ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному 
реєстрі підприємств та організацій України; 

серія та номер паспорту, громадянство особи, яка підписала договір, 
зазначити окремо належність особи до громадян росії або білорусі. 

 
4. Адміністратору комерційного обліку: 
до 01 серпня 2022 року забезпечити можливість операторам систем 

розподілу та постачальникам універсальних послуг завантаження до 
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центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб даних щодо 
ідентифікації за точками комерційного обліку суб’єктів, з якими у них 
укладені договори; 

до 15 вересня 2022 року здійснити звіряння даних щодо ідентифікації 
за точками комерційного обліку суб’єктів, завантажених до центральної 
інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб операторами систем 
розподілу та постачальниками універсальних послуг, та до 25 вересня 2022 
року повідомити НКРЕКП про результати збору та звіряння отриманих 
даних, в тому числі перелік точок комерційного обліку та ідентифікаційні 
дані суб’єктів з якими укладені договори та які є громадянами росії та 
білорусі.». 

У зв'язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 5 та 6. 
 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 
 
 
 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення 
змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393» 

 

Під час здійснення оперативного моніторингу структури споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії було виявлено, що в центральній інформаційно-

комунікаційній платформі Датахаб відсутня в повному обсязі інформація щодо  
ідентифікаційних даних споживачів електричної енергії, які мають договірні відносини 

з операторами систем розподілу та постачальниками універсальних послуг.  
Обов’язкова  наявність такої інформації у ліцензіатів  передбачена договорами 

зі споживачами, а також статями 46 та 53 Закону України «Про ринок електричної 
енергії», Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, пунктом 12.4.4 глави 12.4 розділ ХІІ Кодексу системи 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), 
розділом ІV Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО). 
Так, ОСР має право, зокрема, отримувати від учасників ринку інформацію, 

необхідну для виконання своїх функцій, у формі та порядку, визначених правилами 

ринку та КСР. В той же час ОСР зобов'язаний, надавати учасникам ринку інформацію, 
необхідну для виконання ними функцій на ринку в обсягах та порядку, визначених 
правилами ринку, КСП, КСР, ККО та іншими нормативно-правовими актами, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

При цьому, на ринку електричної енергії відповідно до правил ринку, ККО та 
інших нормативно-правових актів адміністратор комерційного обліку (далі – АКО), 

створює та управляє базами даних комерційного обліку електричної енергії, а також 
централізованими реєстрами постачальників послуг комерційного обліку, точок 
комерційного обліку та автоматизованих систем, що забезпечують комерційний облік 
електричної енергії. 

АКО створює і постійно підтримує функціонування реєстру точок комерційного 
обліку (ТКО), що повинен містити блоки ідентифікації, параметризації та технічний 
блок. Блок ідентифікації містить, зокрема, ідентифікатор ТКО. До дати запуску 
інформаційного обміну між учасниками ринку через Датахаб функції АКО з ведення 
реєстрів ТКО та агрегації даних комерційного обліку виконують оператори системи.  

Постачальники послуг комерційного обліку (у ролі АТКО) зобов'язані вносити 

інформацію до реєстру ТКО та вести належну документацію, у якій фіксуються 
підстави внесення всіх змін до реєстру ТКО, а також надавати за зверненням 

користувача системи відповідну інформацію, яка міститься в реєстрі ТКО. 
Враховуючи зазначене, з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності 

України, забезпечення національних інтересів в сфері енергетичної безпеки, 
зменшення ризику споживання  енергетичних ресурсів неідентифікованими особами, в 
тому числі, резидентами країн, що розпочали військову агресію проти України, 

зокрема, при наданні постачальниками універсальних послуг дотаційної послуги з 
виконання спеціальних обов’язків,  Департаментом із регулювання та захисту прав 
споживачів на роздрібному ринку електричної енергії розроблено проєкт постанови 
НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 

Зазначеним проєктом постанови передбачено, що оператори систем розподілу та 
постачальники універсальних послуг до 15 серпня 2022 року мають надати 



Адміністратору комерційного обліку дані ідентифікації за точками комерційного 
обліку споживачів, з якими укладені договори споживача про надання послуг з 
розподілу електричної енергії та про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг, а саме: 
адресу місця розташування точки комерційного обліку, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, а  для фізичних осіб, 
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про 
це відповідні органи державної влади і мають відповідну відмітку у паспорті 
громадянина України – серія та номер паспорта громадянина України, 

ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 
підприємств та організацій України, 

серію та номер паспорту, громадянство особи, яка підписала договір, належність 
особи до громадян росії або білорусії. 

Адміністратор комерційного обліку має забезпечити збір та завантаження даних, 
до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб, до 15 вересня 2022 

року,  здійснити верифікацію даних, отриманих від операторів систем розподілу та 
постачальників універсальних послуг, та до 25 вересня 2022 року повідомити НКРЕКП 
про результати збору та верифікації отриманих даних. 

Зважаючи на вищезазначене та актуальність зазначених питань, Департамент із 
регулювання відносин  та захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної 
енергії пропонує прийняти проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 
постанови НКРЕКП від 20 квітня 2022 року № 393». 

 
 
 

Директор Департаменту із регулювання 
та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії                                   Ігор ГОРОДИСЬКИЙ  
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Про внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 20 квітня 2022 року 
№ 393 
 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у 
зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 
року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 та продовженим  згідно з Указами Президента України від 14 
березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 
травня 2022 року № 341/2022 та на виконання частини першої статті 46 та 
статті 53 Закону України «Про ринок електричної енергії», глави 11.3 розділу 
ХІ, глави 12.4 розділу ХІІ Кодексу системи розподілу, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ 
ПРРЕЕ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, розділу ІV Кодексу 
комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Доповнити постанову Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 20 квітня 2022 
року № 393 «Про врегулювання деяких питань на роздрібному ринку 
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електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» після пункту 1 
новими пунктами 2 – 4 такого змісту: 

 
«2. Операторам систем розподілу до 15 серпня 2022 року завантажити 

до центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб наявні дані 
щодо ідентифікації за точками комерційного обліку суб’єктів, з якими 
укладені договори споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії, станом на 01 липня 2022 року: 

адресу місця розташування точки комерційного обліку; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або для 

фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають 
відповідну відмітку у паспорті громадянина України – серія та номер 
паспорта громадянина України; 

ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному 
реєстрі підприємств та організацій України; 

серія та номер паспорту, громадянство особи, яка підписала договір, 
зазначити окремо належність особи до громадян росії або білорусі. 

 
3. Постачальникам універсальних послуг до 15 серпня 2022 року 

завантажити до центральної інформаційно-комунікаційної платформи 
Датахаб наявні дані щодо ідентифікації за точками комерційного обліку 
суб’єктів, з якими укладені договори про постачання електричної енергії 
постачальником універсальних послуг, станом на 1 липня 2022 року: 

адресу місця розташування точки комерційного обліку; 
реєстраційний номер облікової картки платника податків або для 

фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають 
відповідну відмітку у паспорті громадянина України – серія та номер 
паспорта громадянина України; 

ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному 
реєстрі підприємств та організацій України; 

серія та номер паспорту, громадянство особи, яка підписала договір, 
зазначити окремо належність особи до громадян росії або білорусі. 

 
4. Адміністратору комерційного обліку: 
до 01 серпня 2022 року забезпечити можливість операторам систем 

розподілу та постачальникам універсальних послуг завантаження до 
центральної інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб даних щодо 
ідентифікації за точками комерційного обліку суб’єктів, з якими у них 
укладені договори; 
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до 15 вересня 2022 року здійснити звіряння даних щодо ідентифікації 
за точками комерційного обліку суб’єктів, завантажених до центральної 
інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб операторами систем 
розподілу та постачальниками універсальних послуг, та до 25 вересня 2022 
року повідомити НКРЕКП про результати збору та звіряння отриманих 
даних, в тому числі перелік точок комерційного обліку та ідентифікаційні 
дані суб’єктів з якими укладені договори та які є громадянами росії та 
білорусі.». 

У зв'язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 5 та 6. 
 
2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 
 
 
 
 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


